
 
 

 

 

Indoor seizoen is weer gestart 

Op donderdag 3 oktober zijn onze verenigingslessen weer begonnen. We hebben een aantal nieuwe 

enthousiaste ruiters mogen verwelkomen en hebben drie mooie lessen gevuld. Eens komen kijken en 

een kopje koffie drinken? Wij rijden op donderdagavond van 18:30 tot 21:30. Nieuwsgierig geworden 

en wil je meer informatie. Dan moet je bij Iris zijn op 0650271782.  

 

Mogelijkheid tot ponylessen 

Wij hebben wat aanvraag gekregen of wij ook ponylessen organiseren. Wij willen graag kijken welke 

mogelijkheden hierin zijn en of er meer geïnteresseerden zijn. Wil je hier meer informatie over of 

alvast opgeven? Neem dan contact op met Iris op 0650271782.  

 

Working Equitation met Gemma Nienhuis 

Op zondag 11 augustus kwam Gemma Nienhuis van Rijkunst Academie bij ons in Veenhuizen om een 

kennismakingsclinic Working Equitation te geven. Working Equitation is een vorm van paardensport 

afkomstig uit Portugal, waarin je als team met je paard vier verschillende wedstrijdonderdelen toont, 

deel in combinatie met hindernissen. Je hebt de dressuurproef, stijltrail, speedtrail en het veedrijven. 

Wij hebben onze deze dag gefocust op de trail.  

Gemma had wat attributen meegenomen die we hebben klaargezet in de bak en om 9:30 kon de dag 

beginnen. Er stond een hindernis 

klaar, een slalom, een bel, 

tonnen om eromheen te rijden 

en een heuse stier. Voor alle 

deelnemers was het de eerste 

kennismaking met Working 

Equitation. Ondanks dat alle 

paarden en ruiters het best 

spannend vonden, was het heel 

leuk om te zien hoeveel 

vertrouwen en durf de paarden 

en ruiters aan het einde van het 

uur hadden. Iedereen ging over 

de brug. Figuurlijk, maar ook 

zeker letterlijk. Hopelijk kunnen 

we dit volgend jaar nog eens 

organiseren.  

 

 



Dressuurwedstrijd Norg 

In het indoor seizoen van 2019 organiseren wij dit jaar op 7 en 8 december een wedstrijd. Op 7 

december mogen de ponyruiters tot klasse M2 de baan vullen en ’s avonds is het de beurt aan de B 

paarden. Op zondag verrijden we de klasse L1 tot M2 voor de paarden. Opgeven kan via MijnKNHS. 

Voor meer informatie kun je mailen naar wedstrijden@bergveen.nl  

 

Lidmaatschap  

Het einde van het jaar nadert weer en we hopen jullie volgend jaar natuurlijk ook als lid te mogen 

houden. Mocht je om wat voor reden dan ook toch afscheid van ons willen nemen doe dit dan voor 

15 november via secretaris@bergveen.nl. Dan kunnen we er voor zorgen dat je op tijd wordt 

afgemeld. 

 

Het bestuur zoekt nieuwe leden 

Maaike, Alberdina en Alies verlaten helaas per 2020 ons bestuur en is er dus ruimte voor jou! Lijkt 

het je leuk om mee te denken over activiteiten, wedstrijden en een bestuursfunctie te vervullen? 

Laat het ons dan weten. Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar en organiseren 3 keer per jaar een 

wedstrijd.  

 

Nieuwjaarsborrel 

Op 4 januari 2020 hebben wij weer onze nieuwjaarsborrel. Zet deze datum in je agenda! Leden zijn 

uitgenodigd om op samen het nieuwe paardenjaar te vieren. Iedereen neemt een hapje mee en 

drankjes zijn verkrijgbaar aan de bar. 

 

Activiteiten in de regio 

Andere verenigingen in de regio organiseren komende tijd weer leuke dingen om te doen.  

 

● Voor de menners onder ons: De Mensinghe Ruiters Roden organiseren op 17 november de 

eerste mini marathon van de Noordercup. De te verrijden rubrieken zijn 1po, 1pa, 2po, 2pa, 

tpo, tpa, 4po en de jeugdrubriek. Voor deelname is geen startpas vereist, maar wel is er een 

lidmaatschap van een vereniging uit Mendistrict Noord en lidmaatschap van de KNHS 

verplicht. Opgeven kan bij jildou.willems@live.nl 

● Internationaal Grand Prix-ruiter Nars Gottmer geeft op 24 november een dressuurclinic in 

samenwerking met Manege Weideruiters in Elim. De les duurt 3 kwartier voor 2 personen en 

de kosten zijn €50,- per persoon. Aanmelden kan via acweideruiters@gmail.com 

● Op 8 december organiseren The Cowgirls een trail training in Emmer-compascuum. De 

training bestaat uit een parcours van obstakels die je tegen kunt komt op een buitenrit. Je 

mag aan de hand of onder het zadel mee doen. Ook als niet western ruiter kun je mee doen! 

De training wordt begeleid door Natascha Holtrop. Zij is meervoudig Nederlands Kampioen in 

western riding onderdelen. We trainen een uur in groepen van maximaal 4 deelnemers. 

Kosten zijn €30 per persoon en opgave via thecowgirls@outlook.com. 

 

Wij wensen jullie heel veel fijne paardrijkilometers.  

 

Namens, 

Hans, Alberdina, Ealse, Maaike, Alies, Iris en Jildou 
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